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Pedagógiai programunk alapelvei 
 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola a 
Magyarország Alaptörvénye és a Magyarországi Református Egyház 
Alkotmánya, valamint a lelkiismereti és vallásszabadságról és az 
egyházakról szóló hatályos törvények és jogszabályok szerint működő 
református közoktatási intézmény.  

Az iskola fenntartója a Kunszentmiklósi Református Egyházközség, 
vállalja az iskola fenntartásának terheit és segíti a szülőket abban a közös 
szolgálatban, hogy eleget tegyenek Jézus Krisztus parancsának: “Tegyetek 
tanítvánnyá minden népeket, tanítva őket”/ Máté ev. 28, 19./ E krisztusi 
parancsnak engedelmeskednünk akkor is, amikor a nem református vallású 
keresztyén családok gyermekeit és a meg nem keresztelt tehetséges 
gyermekeket is szeretettel fogadjuk iskolánkban. 

. 
Célunk: 
 

Tanulóink nevelése kisgyermekkortól az érettségiig, hogy művelt, jellemes 
keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar 
haza és a nemzet, hűséges, áldozatkész és alkotó polgáraivá legyenek, akik 
mindenkor készek az örökölt és jelenkori kultúra, valódi értékeit befogadni, 
gyarapítani, közvetíteni és továbbadni. Református tanulóinkat egyházunk 
hitvalló tagjaivá, a nem református tanulóinkat -vallásuk szabad 
gyakorlásának biztosítása mellett– saját felekezetük és hitvallásaik 
megismerésére és a református egyház megbecsülésére neveljük (MRE 
Közoktatási Törvénye 1995. I. tv.). 

Diákjaink találják meg Istentől rendelt hivatásukat. Szeressék hazánkat, 
nemzetünket, anyanyelvünket, hagyományainkat, ismerjék és tiszteljék más 
népek kultúráját, nyelvét. Műveljék és őrizzék – Isten teremtésének rendje 
szerint – környezetüket, a természetet. Vigyázzanak életükre: testükre, 
lelkükre. Tiszteljék szüleiket, legyenek figyelmesek a segítségre szorulókkal 
szemben, és ha ők szorulnak segítségre, tudják elfogadni azt. Vállaljuk nehéz 
körülmények között, csonka családokban élő jó képességű gyermekek 
felzárkóztatását, tanulási részképesség zavarokkal küzdő, látás illetve 
halláscsökkent gyermekek integrált nevelését, oktatását. 
 
 
 
Céljainkat így kívánjuk elérni:  
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Életünk zsinórmértéke a Szentírás, hitvallásaink a Heidelbergi Káté és a II. 

Helvét Hitvallás. Ezek szellemében megismertetjük növendékeinkkel 
életkori sajátosságaiknak megfelelően a Biblia igazságait és az 
egyháztörténet ma is érvényes tanulságait.  Hitéleti és gyülekezeti 
alkalmakon a közösségi élet örömének élményében részesítjük diákjainkat. 
A tudásvágy felkeltésével megalapozzuk a magas szintű műveltség 
megszerzését.  A tudományok segítségével rávezetjük a teremtett világ 
megismerésének és megőrzésének fontosságára. A kultúra időtálló 
értékeinek közvetítésével fogékonnyá tesszük növendékeinket a szépre. A 
reál és humán tudás átadásával fejlesztjük a józan, kritikus és önálló 
gondolkodást és a felelős cselekvés képességét.  Ápoljuk anyanyelvünket és 
nemzeti hagyományainkat, megmutatjuk, hogy a világ megismeréséhez 
számunkra ez az út adatott. Idegennyelvek tanításával, német testvériskolai 
kapcsolaton keresztül, segítséget adunk a világban való tájékozódáshoz, 
tanuláshoz. Személyes életünkkel, közösségi rendezvényeinkkel, az 
elesettek, és a hátrányos helyzetűek segítésével, felzárkóztatásával példát 
adunk és bíztatást, a kötelességtudat és áldozatvállalás kialakulásához. 

Tanáraink és technikai munkatársaink küldetésüknek tekintik, hogy 
munkájukkal, példamutató életükkel e célokat és feladatokat megvalósítsák. 

Küldetésünknek minden tudásunkkal, erőnkkel igyekszünk eleget tenni, 
Isten dicsőségére és mindnyájunk örömére. 



Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 

5 

A kunszentmiklósi református iskola története 
 

Kunszentmiklós ősi kun település, a Fölső-Kiskunság központja. A 
régészeti kutatások szerint az őskortól kezdve lakott volt ez a vidék. A 
kunokat IV. Béla hívta erre a helyre. Az itt élők a XVI. század közepén 
Szegedi Kis István és Skarica Máté munkálkodása nyomán tértek át a 
protestáns hitre. A helvét hitvallás szerint reformált gyülekezetek 
alakulásukkal egy időben iskolát is szerveztek. Sok esetben, ebben a 
korszakban a prédikátor egyben tanító is volt. Minden valószínűség szerint 
elemi iskolai oktatás kezdetleges formában már a XVI. század második 
felében működött városunkban, ami a különböző korszakokban a 
követelményeknek megfelelően formálódott és fejlődött. A lelkészek 1626-
tól (Kiss Sallai Tállyai Gergely) ismertek, Enyedi Miklós az első rektor, 
akiről név szerint is tudunk 1690-ből. Az általános iskola 2000. évi 
ujjászervezése előtt van még egy fontos dátum: 1946 augusztusa, amikor is a 
presbitérium az új iskolai rendnek megfelelően nyolcosztályos általános 
iskolát szervezett, amit 1948-ban a gimnáziummal és az internátussal együtt 
államosítottak. 

 A gimnázium alapításának évét 1679-re tesszük, Illyés Bálint: A 
kunszentmiklósi gimnázium három évszázada (1679 - 1979) című 
iskolatörténeti munkája alapján. 
Az "ősmatricula" az1735 előtti időből húsz rektor nevét sorolja föl, akik két-
három évenként váltották egymást a tanításban. 1764-ben elkészült az első 
"Catalogus Librorum scholae reformatae Kunszentmiklósiensis", amely 
egyben bizonyítja az iskola könyvtárának egykorú voltát is. 1766-tól 
vezették az iskola anyakönyvét, amelybe folyamatosan “subscribáltak" 
(nevüket és érkezésük dátumát, valamint lakóhelyüket beírták) a diákok, 
majd ebbe az anyakönyvbe kerültek az iskola latin nyelvű belső törvényei 
1767-ben. Ezen intézkedések nyomán mehetett közvetlenül Debrecenbe - 
közbülső partikuláris iskolák (Nagykőrös, Kecskemét) látogatása nélkül - az, 
aki "ad proprios Lares redire noluit." (Őseihez hazatérni nem akart). 1787-
ben a fenntartó egyház és a város által " egy több állandóságot ígérő tanszék 
szerveztetett professzori czimmel s a tisztességes megélhetésre nagyobb 
biztosítékot nyújtó javadalmazással". Anyagiakban is szépen gyarapodott az 
iskola, fölépült a ma is álló ún. Öreggimnázium utcai szárnya (1798-99). 

1803-ban új, magyar nyelvű törvény készült a "Nemes Kun Szent Miklósi 
Reformáta Fiúi Oskolában tanuló és tanító Deák Ifjak számára, a nemes 
külső és belső Elöljárók, szentül való megtartására". A fenntartó 1814-ben 
iskoláját kiemelte az elemi és a magasabb oktatás közt ingadozó számos 
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partikula közül. A professzori katedra mellé két korrektori állást szerveztek. 
Ezzel a gimnázium hivatalosan is bekerült az országos középiskolák 
jegyzékébe. Ekkortól rendelkezett az iskola önálló "költségvetéssel", 
elkülönült pénztárral, amelyet az új professzor, Fancsik István kezelt. 

1830-ban az alsódabasi hites földmérő, Szalay István egykori diák az 
almamaterre hagyta 829 kötetből álló, különleges értékekkel bíró könyvtárát. 

Közben beköszöntött a reformok kora. A fenntartók Kelemen Gergelyt 
hívták meg a gimnázium élére, akinek közel, két évtizedes itteni működése 
egybeesett a gimnázium első fénykorával.. A későbbi negyvennyolcas ifjak 
több helyi és országos hírű személyisége tanult az ő keze alatt. Ács Károly, 
Petőfi és Jókai majdani barátja, a szabadságharcos ”gerillavezér". Bankós 
Károly, szintén Petőfi barátja és leghűbb kortese. Virágh Gedeon, a 
Felvidékről ezer veszélyen át hazatérő "nyolcvan huszár" egyik parancsnoka, 
később őrnagy, majd hosszú éveken át a császár foglya. Ezekről az ifjakról 
írta Petőfi 1845-ben, fáklyás fölköszöntetése után: "Kiskunsági 
Szentmiklósnak ifjú népe „Benyitottál a szívemnek közepébe". 

A bukott forradalom, szabadságharc után újra nehéz idők következtek. 
Lassan megtértek a bujdosók, s ha hiányokkal is, de benépesült az iskola. A 
helytartótanács 1854 nyarán több más iskolával együtt gimnáziumunkat is 
megszüntette. 

A végveszélyben Kunszentmiklós közössége nem hagyta cserben 
fölnevelő iskoláját. A képviselőtestület határozatában kimondta, hogy erre az 
iskolára szükség lesz a jövőben is, miként szükség volt rá "l00 évek hosszú 
során", ezért vállalta a nyilvános algimnáziummá fejlesztés összes költségét. 
Az elhatározást követő tettek nyomán új épületszárnnyal bővült iskola. 1856. 
október elsején nyílt meg, mint magán algimnázium. Két év múlva már újra 
megkapta a nyilvánossági jogot. Az iskola első nyomtatott értesítője 1854-
ban jelent meg. 
1866-ban került az egyház élére Baksay Sándor, akivel új korszak kezdődött 
iskolánk életében. Mintegy másfél évtized telt el csöndes, de szívós 
munkával. Előbb az anyagiakat hozta rendbe Baksay, majd a tanári kart 
erősítette meg. Melczer Károly, Szikszay Gusztáv, majd Apostol Pál kiváló 
fölkészültségű, a tanítást hivatásuknak valló, évtizedeken át 
gimnáziumunkhoz kötődő tanárok voltak, méltó társai a tudós-szépíró 
lelkipásztornak. 1886-ban fölépült a ma is álló Öreggimnázium északi 
szárnya két új tanteremmel és egy tágas auditóriummal.  

Az időközben esperessé, majd 1904-ben püspökké megválasztott Baksay 
Sándor nem mozdult ki a maga emeltette új parókiából. Itt maradt az iskola 
tőszomszédságában, továbbra is gondosan megválogatta az ide kívánkozó 
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tanárokat, így pl. a későbbi neves nyelvtudóst, Mészöly Gedeont. A 
századfordulóra meghaladta a száz főt a tanulók létszáma. A rég elhagyott 
otthon, Baranya, az Ormányság is sok tanulni vágyó fiát küldte neves 
szülötte, a tudós lelkipásztor után. 

 1903-ban vetődött föl először, hogy főgimnáziummá kellene fejleszteni 
iskolánkat. Tíz év múlva, 1913-ban az előző tanév negyedikesei helyben 
maradva ötödik osztályba léptek, s belőlük került ki az akkortól 
Kunszentmiklósi Református Főgimnázium első érettségiző osztálya. Ebben 
az osztályban már leánytanulók is voltak. 1915-ben elhunyt Baksay Sándor. 
Vagyonát a kunszentmiklósi gimnáziumra hagyta, ebből az 1918/19-es 
tanévben megnyílhatott az újonnan épített Baksay Sándor Konviktus ötven 
leány tanuló számára.  

Baksayt Vargha Tamás, a korábban néhány évet itt szolgált Szász Károly 
unokája követte a lelkipásztori szolgálatban. 1924-ben az Országos 
Közoktatásügyi Tanács iskolánk megszüntetését javasolta. Ekkor megint 
összefogott mindenki, akinek kedves volt ez az iskola, és megerősödve állt 
talpra, az akkor már Kunszentmiklósi Református Reálgimnázium. A 
következő két évtized az iskola második fénykora volt. 1926-ban bensőséges 
ünnep keretében vette föl iskolánk Baksay Sándor nevét, 1932-ben pedig 
színpompás avató szertartással vette birtokba a tanulóifjúság és a tanári kar a 
város központjában magasodó impozáns, kétemeletes új gimnáziumi 
épületet. Kiváló tanárok tanítottak ekkoriban itt: Antal Dénes, Égető Mihály, 
Gaudi Árpád, Keith Károly, Kövendi Dénes, Magony József, az idősebb és 
ifjabb Miklóssy János, Szepesi Pál, Váradi István, Vöröss Sándor, Zsámboki 
Lajos. Ezek a nevek legendává éledtek a tanítványok, utódok emlékezetében. 
A szépíró öregdiák, Varga Domokos pedig könyvben örökítette meg 
alakjukat. 

Különösen értékes munkát végzett id. Miklóssy János, az országos hírű 
atlétákat és úszókat nevelő, sportpályát és sportuszodát építő tornatanár, 
akinek a tanítványai az összes középiskolát maguk mögé utasítva három 
ízben nyerték meg az országos atlétikai csapatversenyt. 
Szellemiekben is számos kiválóságot nevelt az iskola. Baráth Ferenc 
irodalomtörténészt. Thury József nyelvészt. Kákicsi Kiss Gézát az 
Ormányság néprajzos papját. A régész Fehér Gézát, a levéltáros Ila Bálintot, 
a szintén néprajzos Tálasi Istvánt, Jóború Magdát és Vargha Balázst. A 
válogatott atlétákat, Földessy Ödönt és Csányi Györgyöt, operaénekeseket és 
festőművészeket, egyetemi tanárokat és tudós teológusokat, és még sok-sok 
nagyszerű embert, akik "csak" itt érettségiztek, de mindig és mindenütt 
megállták a helyüket az életben az innen kapott útravalóval. 
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A második világháború megroppantotta a mi iskolánkat is, harmincöt 
diákunk és egy tanárunk halt hősi halált. 1944-ben előbb a német, majd a 
szovjet csapatok bevonulása miatt szünetelt hosszú hetekre a tanítás. 1944/45 
telén orosz katonai kórházat rendeztek be a gimnáziumban, s a telet a 
templomban töltötte az iskola.  

Lényegében eddig tart a kunszentmiklósi református gimnázium 
folyamatos története. Alig ocsúdhatott, alig heverhette ki az iskola a háború 
okozta anyagi és lelki veszteségeket, amikor 1948. június 4-én tantestületi 
értekezleten jelentette be Juhász Imre megbízott tankerületi főigazgató a 
felekezeti iskolák államosítását. 

Az államosított iskola két évig viselte még Baksay nevét, majd az 
1950/51-es tanévtől Damjanich János nevét vette föl. Megszűnt az iskola 
nyolcosztályos jellege, tanári kara is lassan kicserélődött. A régebbiek közül 
legjelesebb tanára Csikesz Ferenc volt, aki az 1956-os forradalomban vállalt 
szerepet. Későbbi jeles tanár a helytörténész-könyvtáros Illyés Bálint, a 
fiatalabb nemzedék elismert tanáregyénisége az iskola sportsikereit öregbítő 
testnevelő sikeredző, Mózes Albert. 

A helyét, szerepét kereső gimnázium 1962-től 1972-ig növényvédő-gépész 
szakközépiskolaként is működött. Időközben 1964-re fölépült az iskola 
legújabb épületszárnya. Az elmúlt négy évtizedben is kiváló diákok - 
későbbi tudósok, művészek és élsportolók - érettségiztek gimnáziumunkban. 

1989-ben újra fölvettük Baksay Sándor nevét, megszerveztük az első 
öregdiák találkozót, Pro Schola emlékplakettet alapítottunk az iskola 
hírnevét öregbítő volt diákjainknak, a volt "Baksaysoknak" és 
"Damjanichosoknak" egyaránt.  

Az 1990/91-es tanévtől kezdődően indult újra – az országban 
harmadikként – a nyolcosztályos gimnéziumi tagozat. A kezdeményezés 
nagyon kedvező visszhangra talált. Azóta az e tagozaton érettségizett 
osztályok kiváló eredményei bizonyítják a tehetséggondozás 
létjogosultságát. 

1992. április 1-től a gimnázium és az internátus a Kunszentmiklósi 
Református Egyházközség tulajdonába került vissza, az intézmények 
Baksay Sándor Református Gimnázium, Szakközépiskola és Vargha Tamás 
Diákotthon néven működtek tovább. 2000-ben a gyülekezet az általános 
iskola újraszervezésekor iskoláit, internátusát egy közös igazgatású 
közoktatási intézménnyé alakította Kunszentmiklósi Református Kollégium 
néven. Az internátusban lakó diákok száma a javuló közlekedési feltételek 
miatt annyira lecsökkent, hogy ezt az intézményrészt először 2001-ben fel 
kellett függeszteni, majd ebben az évben véglegesen bezárni. 
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 Az alapító okirat 2004. évi módosítása szerint az intézmény neve: 
Kunszentmiklósi Református Kollégium Fördős Lajos Általános Iskolája, 
Baksay Sándor Gimnáziuma volt. 

2008-ban újabb névmódosításra került sor, az intézmény jelenleg érvényes 
hivatalos neve: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános 
Iskola. 

1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozatában foglaltak alapján a Baksay 
Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola épületeinek felújítására, 
bővítésére került sor a 2014-2015. tanévben. 

A gimnázium úgynevezett újszárnya, az 1960 évek elején a főépülethez 
toldott épületrész elbontásra került, helyette, azonos alapterületen került 
felépítésre egy új épület. 5 osztályterem, 1 biológiai előadó szertárral, 1 
kémia előadó szertárral, 1 kémia labor, 1 fizika előadó szertárral, 1 vegyszer 
raktár, 1 művészeti terem, 1 technika terem, 1 olvasó, 1 könyvraktár, 600 
m2-es (kosárlabdapálya méretű) tornaterem szertárral és 4 öltözővel, orvosi 
szobával. A főépület homlokzata is megújult, és az udvar is megszépült. 
2015. október 31-én kerül átadásra az új épület. 
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Felvétel a gimnázium nyolcosztályos tagozatára 
Kód: 027948-002 
 

Iskolánk nyolcosztályos tagozatába az általános iskola 4. osztályát 
végzett tanulókat várjuk. Intézményünkbe az a tanuló vehető fel, aki – 
szüleivel együtt - elfogadja a Pedagógiai Programunkat. Jelentkezni 
központilag meghatározott módon lehet. A felvételi lapok kitöltését az 
általános iskola is megszervezheti. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, 
Jelentkezési lap) az általános iskola vagy a szülő megküldi a felvételt hirdető 
középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. A felvételről a 
Magyarországi Református Egyház Oktatási Törvénye által előírt református 
többség biztosításával az igazgató dönt.  

A nyolcosztályos tagozaton a felvételi eljárás során figyelembe vesszük 
a tanuló által hozott tanulmányi eredményeket, (a 3. osztály év végi és a 4. 
osztály félévi eredményeiből számítunk hozott pontot) és a központilag 
kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli 
vizsga eredményeit.  
• A felvételi rangsorolás alapja: az írásbeli felvételi és a tanulmányi 

eredmények összesített pontszáma 
• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által 
hozott szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó 
szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál 
előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.  

• Tájékoztató beszélgetést szervezünk a jelentkezők és szüleik számára, 
melynek célja az iskola és az iskolai hitélet bemutatása 

• Lehetőség szerint lelkészi ajánlást kérünk.  
 

Saját általános iskolánk 4. osztályt végzett tanulói, ha a gimnáziumban 
szeretnék folytatni tanulmányaikat a felvételi rangsorba a hozott tanulmányi 
eredmények 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi eredményei alapján 
kerülnek. 
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A nyolcosztályos tagozat felépítése: 
Az iskola nyolcosztályos tagozata az érvényes tantervhez, a tanulók 

életkori sajátosságaihoz igazodva három szakaszra osztható. A tanévek 
végén a tanulók különböző tantárgyakból osztályvizsgát tesznek.  

Kötelezően választandó erkölcsi tárgyak: református hittan vagy római 
katolikus hittan. 
 

a) Előkészítő, alapozó, szintrehozó szakasz /5-6. osztály/ 
A szakaszban a különböző iskolákból jövő tanulók egységes 

szintrehozása történik. A szakaszt a viszonylag kevés, nagy óraszámban 
tanított alapozó tantárgyak jellemzik. A tanító-nevelő munka igazodik az 
életkor igényéhez. Sok játék, drámapedagógiai módszerek is jellemzik a 
munkát. Kiemelt feladat az anyanyelv, a matematika, az idegen nyelv 
megalapozása. Angol vagy német nyelv választható (az új kerettantervi 
szabályozás miatt a latin oktatás megszünt). Fontos szerepe van az 
informatikának és a sportnak is. 
 

b) Orientációs szakasz /7-10. osztály/ 
A szaktudományok éveinek is nevezhetnénk ezt a szakaszt. Sok 

szaktudomány önálló tantárgyként jelenik meg. A 9. évfolyamon a tanulók 
megkezdik a 2. idegen nyelv tanulását is. Több tárgyból a szakasz végére el 
kell érni az általános műveltséghez szükséges szintet. Folytatják informatikai 
tanulmányaikat. 
 

c) Specializációs, pályaválasztás előkészítő szakasz /11-12. osztály/ 
A nyolcosztályos képzés záró szakaszának kiemelt jelentősége van. A 

szakaszt jellemzik a kevés, de nagy óraszámban tanult tantárgyak. Az 
érettségire és a felvételire való felkészülést, a pályaválasztást segítik a 
„fakultációs” órák. Vállaljuk tanulóink felkészítését az emelt szintű 
érettségire. 
 
Belső vizsgarendszer a Baksay Sándor Gimnáziumban: 

Tanulóink a tanévek végén osztályvizsgát tesznek. A vizsgák anyagát az 
aktuális tanév anyagából állítjuk össze. Az írásbeli vizsgák időtartama 1 – 3 
óra. A szóbeli vizsgák 2-3 szaktanárból álló bizottságok előtt zajlanak. Ezek 
tételeit a 2. félév elején közöljük a tanulókkal. Egy-egy szóbeli vizsga 
időtartama nem több 15 percnél. A vizsgajegy jelentős súllyal bír a tanév 
végi osztályozásnál. A vizsgajegy miatt azonban nem lehet eltérni sem 
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pozitív, sem negatív irányban egynél több osztályzattal az addigi 
érdemjegyek átlagától.  
 
Tanórán kívüli oktatás-nevelés: 

A nyolcosztályos tagozat tanórán kívüli oktató-nevelő munkáját 
különböző szakkörök, bibliaórák, a Diák-sportegyesület, művészeti-, sport-, 
és tanulmányi versenyek segítik. Fontos szerepe van a nevelésben az 
osztálykirándulásoknak és a táborozásoknak. 
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A nyolcosztályos tagozat óraszámai: 
 

Óraszámok: 5–12. évfolyam, gimnázium évfolyamok 

Tantárgyak 5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Magyar nyelv és irodalom 5 5 (1) 4 (1) 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 4 (1) 3 4 (1) 4 (1) 4 (1) 3  3 

II. idegen nyelv         4 (1) 4 (1) 3 4 (1) 

Matematika 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 

Történelem, társadalmi és állampolg. ism.   2 2 2 3 (1) 3 3 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ism. 2 2       

Erkölcstan (hittan óraszámhoz adódik) 1 1 1 1     

Természetismeret 2 2       

Biológia – egészségtan    2 1,5 (0,5)   2 2 2 

Fizika   2 1,5 (0,5) 2 2 2   

Kémia   2 (1) 2 2 2     

Földrajz   1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1,5 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     

Dráma és tánc 1       1       

Művészetek           2 2 

Informatika 1 (1) 1 1 1 2 (1) 1    

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret       6 6 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 35 36 35 35 

Hittan (református vagy római katolikus) 1 1 1 1 2 2 2 2 

Egyházi ének 1 1       

ÖSSZ. ÓRASZÁM 30 30 32 32 37 38 37 37 

A zárójeles számok a plusz óraszámot mutatják a központi kerettantervi óraszámhoz képest. 
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Felvétel a gimnázium négyosztályos tagozatára 
Kód:027948-001 
 

Az iskolánk négyosztályos tagozatába az általános iskola 8. osztályát 
végzett tanulókat várjuk. Intézményünkbe az a tanuló vehető fel, aki – 
szüleivel együtt - elfogadja a Pedagógiai Programunkat. Jelentkezni a 
központilag meghatározott módon lehet. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a 
felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat 
(Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) az általános 
iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR 
rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, 
valamint a Felvételi Központba. A felvételről a Magyarországi Református 
Egyház Oktatási Törvénye által előírt református többség biztosításával az 
igazgató dönt.  

A felvételi rangsorolás alapja: központi írásbeli felvételi vizsgán szerzett 
pontszám és a felső tagozatban elért tanulmányi eredmények összesített 
pontszáma (5., 6., 7., év végi és a 8. félévi összes jegyből számított átlag.) 
• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által 
hozott szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó 
szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál 
előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 

• Tájékoztató beszélgetést szervezünk a jelentkezők és szüleik számára, 
melynek célja az iskola és az iskolai hitélet bemutatása. 

• Lehetőség szerint lelkészi ajánlást kérünk. 
 
Saját általános iskolánkból jelentkezőkre vonatkozó eljárás: 
• A négyosztályos tagozaton felvételi vizsga nincs. 
• A négyosztályos tagozaton a felvételi eljárás során figyelembe vesszük 

az általános iskola felső tagozatából hozott tanulmányi eredmények 
átlagát: az 5., 6., 7. év végi és 8. félévi összes jegyből számítjuk az 
átlagot. 

• A jelentkezők rangsorolásának alapja a tanulmányi átlag. 
• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által 
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hozott szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó 
szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál 
előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.  

 
A négyosztályos tagozat felépítése:  

 
A tagozaton belül kétféle osztály indítását tervezzük: 
• egyik: informatika irányultságú 
• másik: matematika és idegennyelv irányultságú 
A központi kerettanterv szabadon válaszható órakerete terhére emeltük 

meg ezen tantárgyak óraszámait, a többi tantárgy óraszámait nem 
csökkentettük. A humán érdeklődésű tanulók 11-12. évfolyamon a 
„fakultációs” órakeretbem választhatnak magasabb óraszámban humán 
tárgyakat. 
 

A négyosztályos gimnáziumi tagozat folyamata két szakaszból áll. A 
tanévek végén egyes tantárgyakból osztályvizsgákat tartunk. Kötelezően 
választható erkölcsi tárgyak: református hittan vagy római katolikus hittan. 
 

a) Szintrehozó, alapozó előkészítő szakasz /9-10. osztály/ 
A négyosztályos tagozat első két tanévében a különböző iskolákból jött 

diákok összeszoktatása, a középiskolás tanulási módszerek elsajátíttatása, a 
tudományok megalapozása történik. Nagyon fontos szerepe van a helyes 
értékrend, a magatartási szokások kialakításának. 
 

b) Specializációs, pályaválasztás előkészítő szakasz /11-12. osztály/ 
A négyosztályos tagozat második felében a kialakított szokások 

segítségével az érettségire való felkészítés és a pályaválasztás előkészítése 
történik. Nagyon fontos, hogy a szakasz elejére kialakuljon a tanuló 
továbbtanulási orientáltsága. Az érettségire és a felvételire való felkészülést, 
a pályaválasztást segítik a „fakultációs” órák. Vállaljuk tanulóink 
felkészítését az emelt szintű érettségire. 
 
Idegen nyelvek oktatása: 

A gimnáziumban kötelezően két idegen nyelvet tanulnak a diákok. 
Haladó szinten az általános iskolában tanult nyelvet (angol vagy német) heti 
4-5 órában tanulják. A második idegen nyelv kezdő szinten a következőkből 
választható: angol, német, francia, (orosz, latin). A matematika és 
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idegennyelv irányultságú osztály esetében célunk, hogy a haladó nyelvből 
középfokú nyelvvizsgát szerezzenek tanulóink. 
 
Fakultációk, szakkörök 

Megfelelő érdeklődés, igény esetén bármely tárgyból indítunk 
tehetséggondozó szakkört. A 11-12. évfolyamok számára emeltszintű 
érettségire előkészítő fakultációkat szervezünk órarendbe iktatottan, heti 2x3 
óraszámban. Kisebb létszámú csoportok esetében egyéni fakt indul délutáni 
órakeretben, heti 2 órában. 
 
Informatika oktatásunk: 

Mindig nagy szerepet kapott iskolánkban a számítástechnika oktatás, 9-
10. évfolyamon kötelező órakeretben tanulják diákjaink. Szaktantermeink a 
délutáni órákban szakköri, vagy egyéni formában is nyitva állnak a diákok 
előtt. 11-12. évfolyamon fakultáció keretében is választható.  
 

Informatika irányultságú osztály 
 

Kinek érdemes ide jelentkezni? 
 

Azoknak, akiket érdekel az informatika, és jövőjüket olyan „reál” jellegű 
pályán tudják elképzelni, amelyben fontos szerepet játszhat az informatika. 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem csupán azoknak nyújt ez a képzés 
előnyt, akik kifejezetten informatika szakra vagy programozó 
matematikusnak készülnek 

Az informatika tagozaton végzettek a műszaki vagy pénzügyi-
közgazdasági pályák nagy részén is jelentős előnyre számíthatnak 
kortársaikkal szemben. Célunk az egyetemi tanulmányokra való felkészítés, 
számtalan végzett diákunk már sikeres szakemberként dolgozik az említett 
pályákon. 

 
Mit tanul, aki ide jelentkezik? 

 
Az informatika tagozat emelt szintű érettségi vizsgára készít fel 

informatikából. A tagozat céljai azonban ezen túlmutatnak! Szeretnénk az 
informatika iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok számára kibontakozási-
fejlődési lehetőséget adni. 

Az informatika tagozat diákjaitól elvárjuk, hogy a 11. év végén 
megszerezzék a középszintű érettségit. A 12. év végére használható 
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programozói ismeretekre tegyenek szert, melyeknek birtokában jó eséllyel 
számíthatnak kiváló eredményű, emelt szintű érettségi vizsgára.  

A jó eredmény azért is fontos, mert bármilyen szintű jeles érettségi 
bizonyítvánnyal, regisztráció ellenében megkapják az ECDL bizonyítványt 
is. 
 
Tanórán kívüli oktatás-nevelés: 

A tanórán kívüli nevelő-oktató munkánkat szakkörök, önképzőkörök, 
tehetséggondozó foglalkozások segítik. A művészeti nevelés színtere az 
énekkar és a rajz szakkör. Jótékonysági esten mutatják be diákjaink, hogy a 
tanulás mellett mennyire szerteágazó az érdeklődésük, mennyi mindennel 
foglalkoznak iskolán belül és kívül. A Diáksportegyesület, az 
osztálykirándulások, az Erdei Iskola, a táborozások mind segítik nevelő 
munkánkat, a közösségépítést. Különösen népszerűek a sítáborok és a 
vízitúrák. 
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A négyosztályos tagozat óraszámai: 
 

Óraszámok – 9–12. évfolyam, gimnázium 
informatika 

irányultságú osztály 

idegen nyelv - 
matematika 

irányultságú osztály 

Tantárgyak 
9. 

évf. 
10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

9. 
évf. 

10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 4 (1) 4 (1) 3 4 (1) 5 (2) 5 (2) 3  4 (1) 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 (1) 4 (1) 4 (1)  4 (1) 5 (2) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 

Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 2 2 3 3 2 3 (1) 3 3 

Biológia – egészségtan   2 2 2   2 2 2 

Fizika 2 2 2   2 2 2   

Kémia 2 2     2 2     

Földrajz 2 2     2 2     

Ének-zene 1 1     1 1     

Vizuális kultúra 1 1     1 1     

Dráma és tánc 1       1       

Művészetek     2 2     2 2 

Informatika 3 (2) 3 (2) 3 (3) 3 (3) 1 1    

Életvitel és gyakorlat        1       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret   3 3   6 6 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 35 36 35 35 

Hittan (református vagy római katolikus) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Egyházi ének 1    1    

ÖSSZ. ÓRASZÁM 38 38 37 37 38 38 37 37 

A zárójeles számok a plusz óraszámot mutatják a központi kerettantervi óraszámhoz képest. 
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Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola díjai 
 
Babócsa díj 
A tanév során a történelem tantárgyból legkiemelkedőbb eredményt elért 
tanulót jutalmazza. 
Baksay Sándor Gimnázium legjobb sportolója 
A tanév legeredményesebb sportolója kapja a jutalmat. 
Baksay díj 
A végzős tanulók közül a négy vagy nyolc év során legkiemelkedőbb tanul-
mányi eredményt elért tanulót jutalmazza. 
Burián díj 
A tanév során idegen nyelvekből legkiemelkedőbb eredményt elért 
kunszentmiklósi tanulókat jutalmazza. 
Gál Sándor díj 
A zenében, képzőművészetben vagy az előadóművészetben sikeres végzős 
tanulókat díjazza az alapítvány. 
Lőrinczné díj 
Az OKTV-n vagy hasonló szintű tanulmányi versenyen szereplő legeredmé-
nyesebb tanulót és az érettségi vizsgákon legkiemelkedőbb tanulót jutal-
mazza. 
"Jó tanuló, jó sportoló" díj 
A tanév során a sport és a tanulmányok területén egyaránt kiemelkedő 
eredményt elért tanulókat jutalmazza. 
Vargha Tamás díj 
A tanév során egy "alsós" és egy "felsős" tanulót jutalmaz, akik kiemelkedő 
eredményt értek el matematikából. 
A legeredményesebb általános iskolai tanuló díja 
Az általános iskola kiemelkedő diákjai támogatására. 
Az általános iskola legjobb sportolója 
A tanév legeredményesebb sportolója kapja a jutalmat. 
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Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolát támogató 
alapítványok  

 
 
Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa 
 
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat segíti, és a taneszköz-fejlesztést 
támogatja az alapítvány.  
A Mező Gábor Alap az iskolai alapítvány keretén belül azokat a tanulókat 
jutalmazza, akik az iskolai és a gyülekezeti hitéletben és társainak 
keresztyéni megsegítésében példát mutatnak. 
 
Baksay alapítvány 
A tehetséges tanulókat támogatja (jutalmazás, tehetséggondozó táborokban, 
tanulmányi versenyeken való részvétel stb.) 
 
 
Pro Bibliotecha Antiqua Baksayana Alapítvány 
A gimnázium múzeális könyvtárának gondozását segíti. 
 
 
Középiskolás Diáksport Egyesület 
Edzések, versenyeztetés támogatása. 
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Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók 
 
Nyílt nap, beiskolázási szülői értekezlet: 
 
A nyílt napok keretében lehetőség lesz a különböző órák látogatására, az 
iskola életébe való betekintésre. Ezeken a napokon tájékoztató értekezletet is 
tartunk. 
A látogatható órák listáját az általános iskoláknak megküldjük, illetve 
iskolánk honlapján is nyilvánosságra hozzuk. 

 
Ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk, várjuk a szülőket és az érdeklődő 
diákokat. 
 

Címek, telefonszámok 
 

Honlap: www.bsrg.hu 
 

Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 
Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 
Telefon: 06-76 / 550 162/102 
Fax: 06-76 / 351 550 
E-mail: szolnoki.attila@bsrg.hu 
Igazgató: Szolnoki Attila 
 

Gimnázium nyolcosztályos tagozat 
Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 
Telefon: 06 – 76 / 550 162/110 
Fax: 06-76 / 351 550 
E-mail: baksay@krk.sulinet.hu 
Igazgatóhelyettes: Gyenes Magdolna 
 

Gimnázium négyosztályos tagozat 
Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 
Telefon: 06 – 76 / 550 162/122 
Fax: 06-76 / 351 550 
E-mail: biro.judit@bsrg.hu 
Igazgatóhelyettes: Bíró Judit 

Általános Iskola 
Kunszentmiklós, Kálvin tér 5. 
Telefon: 06 – 76 / 550 162/125 
Fax: 06-76 / 351 550 
E-mail: istvan@krk.sulinet.hu 
Igazgatóhelyettes: Csáki István 
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Jelentkezési határidők és rendezvények a 2016-2017. tanévvel 
kapcsolatban 
 

 
 

Nyílt napok 
 
Az általános iskola leendő első osztályosainak 
2016. január 12-14. 
 
Az ötödik évfolyamra jelentkezőknek: 
2015. november 5. (csütörtök) 
 
A kilencedik évfolyamra jelentkezőknek: 
2015. november 6. (péntek) 
 
 
Beiskolázási szülői értekezletek 
 
Az általános iskola leendő első osztályosainak: 
2016. január 11. (hétfő)  17 órai kezdettel 
 
Az ötödik évfolyamra jelentkezőknek: 
2015. november 5. (csütörtök)   7:30 és 17 órai kezdettel 
 
A kilencedik évfolyamra jelentkezőknek: 
2015. november 6. (péntek)  7:30 és 17 órai kezdettel 
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A jelentkezés módja 
 
8 osztályos tagozat  Kód: 027948-002 

 
Központi írásbelire való jelentkezés határideje: 2015. december 8. 
(jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu honlapról, vagy az iskolákban 
lehet kérni) 
Írásbeli felvételi vizsga: 
Időpontja:  
2016. január 16. szombat 
Helyszíne:  
Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 
Az általános iskolákban egységesen használt központi jelentkezési lap 
beadása:  
2016. február 12.(péntek) 
Tájékoztató beszélgetés, előzetes beosztás szerint  
Időpontja 2016. február 23 - 25. 
A lelkészi ajánlásokat legkésőbb a beszélgetés alkalmával kérjük leadni. 

 
4 osztályos tagozat: Kód: 027948-001 
 
Központi írásbelire való jelentkezés határideje: 2015. december 8. 
(jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu honlapról, vagy az iskolákban 
lehet kérni) 
Írásbeli felvételi vizsga: 
Időpontja:  
2016. január 16. (szombat)  
Helyszíne:  
Baksay Sándor Ref Gimnázium, Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 
Az általános iskolákban egységesen használt központi jelentkezési lap 
beadása: 2016. február 12.(péntek) 
Tájékoztató beszélgetés, előzetes beosztás szerint  
Időpontja 2016. február 16 – 19. 
A lelkészi ajánlásokat legkésőbb a beszélgetés alkalmával kérjük leadni. 

 
 

 
 
 


